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Abstract 

Makt finns i alla relationer och genom social påverkan formas människors attityder, 

uppfattningar och beteenden. Detta är en viktig aspekt i behandlingsarbetet. Klienterna 

hamnar i en beroendeställning och personalen har möjlighet att utöva makt för att 

påverka dem till en bättre hälsa. Dock finns det barriärer för att ett hälsofrämjande 

arbete ska lyckas. En kvalitativ studie gjordes, där syftet var att undersöka hur 

personalen på behandlingshem inom tvångsvården uppfattar sin egen roll gällande sin 

påverkan på klienternas hälsa. Semistrukturerade fokusgruppssamtal utfördes på tre 

behandlingshem där det bedrevs tvångsvård. Urvalet var målinriktat, grupperna innehöll 

två - fyra personer och samtalen spelades in och transkriberades. Analysmetoden 

inspirerades av fenomenologisk hermeneutik. Personalen påpekade att relationen till 

klienterna är viktig och att de har en förmåga att påverkar klienterna genom sitt sätt att 

vara och handla. De såg på hälsa som en helhet ur ett holistiskt perspektiv och arbetade 

för att förbättra klienternas hälsa på olika plan. De upplevde inte själva att deras 

uppfattning om hälsa påverkade arbetet med klienterna i sig. De såg tvångsvården som 

nödvändig och menar att om klienten accepterar och förstår den så behöver den inte 

påverka klientens hälsa negativt. Att ingjuta hopp till klienterna sågs som en viktig del 

av deras arbete. 
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Abstract (English) 

Power exists within all relations and peoples' attitudes, opinions and behaviour can be 

shaped through social influence. This is an important aspect in treatment work. The 

clients end up in a position of dependence and the staff has the possibility to use  power 

to influence them into a better health. There is however barriers to make health 

promotion at a treatment home successful. A qualitative study has been made, where the 

aim was to explore how the staff at treatment homes that partakes in involuntary 

treatment, experiences their own role in their influence on the clients health. Semi 

structured focus group interviews were made at three treatment homes that partakes in 

involuntary treatment. The sample were goal oriented, the groups included two-four 

members of staff and the interviews were recorded and transcribed. The method of 

analysis were inspired by phenomenological hermeneutics. The staff noted that the 

relationship with the client is important and that they themselves have an ability to 

influence the clients through their way of being and act. They saw health as a whole 

from a holistic perspective and worked to improve the clients health on different levels. 

They did not see that their own perspective of health influenced the work with the 

clients in itself. They saw involuntary treatment as necessary and means that if the client 

accept and understands it, it won't have to influence the clients' health negatively. To 

create hope for the clients was seen as an important part of their work. 

 

Keywords: Influence, power, health, treatment home staff, involuntary treatment, 

treatment home 
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1.0 Inledning 

Ända från barnsben påverkar vi varandra direkt eller indirekt (Thornberg, 2004) och alla 

människor kommunicerar mer eller mindre medvetet (Nilsson & Waldermarson, 2007). 

Påverkan kan ske beroende på hur en person väljer att agera mot sina medmänniskor 

(Asplund, 1987). Även omgivningen och det som sker runt omkring personen utgör en 

påverkan (Thornberg, 2004). Genom social interaktion och grupprocesser kan påverkan 

ske i en önskad riktning (ibid.), vilket gör påverkan till en viktig aspekt i 

behandlingsarbetet på behandlingshem. Vid allvarlig psykisk störning, grovt missbruk 

eller om en person på annat sätt är farlig för sig själv eller sin omgivning kan denne 

tvingas att bli vårdad inom tvångsvården (Vårdguiden, 2015). Att mot sin vilja tvingas 

till vård är en allvarlig inskränkning på självbestämmanderätten och detta kan vara ett 

mycket kränkande ingrepp i en persons liv (ibid.). Klienterna hamnar i en 

beroendeställning där vårdpersonalen kan utöva makt över dem, och genom makt kan 

en människa påverka en annan människas handlingar (Engelstad, 2006). Vi tänker oss 

att denna makt kan användas för att påverka klienterna både negativt och positivt. 

Genom att verka som förebilder till klienterna så kan de lära sig nya förhållningsätt mot 

sig själva och sin livssituation, men om klienterna bemöts med negativa attityder kan 

deras hälsa försämras. 

 

På senare år har händelser inom tvångsvården gjort att media har intresserat sig för den. 

Det har bland annat skrivits om hur kvinnor med självskadebeteende vårdas tillsammans 

med brottslingar inom rättspsykiatrin (SVT Nyheter, 2013) och om branden på Sankt 

Sigfrids sjukhus som medförde att två icke dömda kvinnor dog (Sveriges Radio, 2014). 

Detta är något som kan påverka alla människors uppfattning om tvångsvården och de 

individer som vårdas. Även de som arbetar inom den påverkas både medvetet och 

omedvetet. Personalen sitter i en utmärkt position för att påverka klienterna till en bättre 

hälsa, men detta påverkas i sin tur av deras syn på klienterna. Därför är det viktigt att 

undersöka hur de som arbetar med människor i en utsatt situation uppfattar att de kan 

påverka till en bättre hälsa. 



 

2 
 

 
2.0 Makt 

Makt är ett fenomen med många olika teorier och synsätt (Engelstad, 2006). Enligt 

Foucault så finns makten överallt i samhället och det är inte något som bygger endast på 

staten eller juridiska förhållanden. Makt finns i relationerna mellan människor (ibid.). 

Föräldrarna bestämmer över sina barn, chefen bestämmer över arbetarna (Hellspong, 

2012) och läraren bestämmer över eleverna (Skolverket, 2013). Det är ett sätt att genom 

sina egna handlingar påverka en annans (Engelstad, 2006). I centrum av att utöva makt 

ligger normer, värderingar och kunskap som en person har samt materiella resurser och 

gynnsamma omständigheter (ibid.). Maktinnehavaren har möjligheten att använda 

makten till att befalla utan att invänta samtycke men kan istället välja att förhandla 

(Hellspong, 2012). Förhandlingar är viktiga för att minska den sociala friktionen och för 

att främja sammanhållningen i en grupp, detta för att undvika kränkningar (ibid.). 

 

Maktrelationer kan till exempel ses inom skolväsendet där normen är att de vuxna 

bestämmer över barnen (Skolverket, 2013) och inom vården där vårdpersonalen är en 

auktoritet i förhållande till patienterna (Thorsén & Engström, 2006). Inom skolväsendet 

görs de vuxna till subjekt och barnen görs till objekt som genom överförandet av 

samhällets normer styrs till bättre värderingar (Skolverket, 2013). I Sverige har alla barn 

enligt lag skolplikt (SFS 2010:800). Detta innebär, med undantag från vissa 

omständigheter, att barnet enligt lag ska delta i grundskolans verksamhet. Barnets 

vårdnadshavare är skyldig att se till att skolplikten fullgörs. Skolplikten är både en 

rättighet och en skyldighet då barnet har rätt till utbildning men är även tvingad att 

genomföra den (ibid.). Detsamma gäller med vård då alla har rätt till vård efter behov 

(WHO, 2013) men i de fall individen inte ser sitt eget bästa eller utgör en fara för 

samhället kan vården bedrivas med tvång i stöd av lagen (SFS 1991:1128). Inom 

tvångsvården är personalen i en tydligare maktposition i förhållande till klienterna än 

inom den allmänna vården, då makten är legitimerad genom lagar och regler (Björkman 

& Ohlsén, 2009). De är förpliktigad med ett ansvar gentemot klienterna och det ligger i 

deras makt att utöva en god eller dålig omvårdnad. Makten kan användas till att minska 

den obalans som finns mellan personal och klient genom att skapa en likvärdighet i 

samspelet, vara en god förebild och dra gränser mellan att vara privat och professionell. 

I detta samspel har personalen en makt att forma en interaktion som skapar tillit, 
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värdighet och respekt på individnivå. De har även makt att framföra information till 

klienten på ett för denne begripligt sätt samt att kommunicera på ett sådant vis att 

klienten utvecklar insikt, ansvar och motivation (ibid.). 

 

Personalen kan hamna i ett överläge i sin maktposition på grund av de lagar och regler 

som finns inom den rättspsykiatriska vården då de kan använda sin makt över klienterna 

genom tillrättavisande åtgärder (Björkman & Ohlsén, 2009). Att ha makt över 

klienterna innebär att ha en kontroll och konkurrenskraft på individnivå och personalen 

kan utöva makten i form av negativa attityder, respektlöst bemötande eller genom att 

distansera sig från klienten. Klienten är i en underlägsen position som bibehålls om 

personalen kommunicerar på ett bristfälligt sätt, exempelvis genom att inte förklara sina 

åtgärder för klienten eller via provocerande argumentation och attityder (ibid.). 

 

3.0 Social påverkan, kommunikation och grupprocesser 

Ända från födseln utsätts människor för direkt eller indirekt påverkan från andra 

(Thornberg, 2004). Filosofen G. H. Mead har myntat begreppet ”rollövertagande” med 

vilket han menar att det lilla barnet utvecklar en förmåga att överta andras attityder eller 

synsätt i förhållande till sig själv och omgivningen (Lundin, 2001). Därmed blir 

individen medveten om sig själv som ett subjekt och kan först då, enligt Mead, påverka 

sitt sociala sammanhang på ett meningsfullt vis. Genom ”lek” och ”spel” går barnet 

igenom en individualiserings- och socialiseringsprocess. I lekstadiet lär sig barnet att 

överta roller från betydelsefulla personer i dess omgivning, exempelvis genom att agera 

förälder till sin docka. Då ser barnet, i leken, på sig själv med den egna förälderns ögon 

och har anammat dennes roll. Övertagande av roller och förhållningssätt ger konturer 

till barnets världsbild och det kan börja urskilja sig själv från omvärlden. I spelstadiet 

utvecklas leken till att barnet kan ta in förhållningssätt från alla deltagare och se 

relationerna mellan dem. Barnet samspelar inte längre med varje deltagare utan lär sig 

att generalisera omgivningens förhållningssätt. Därmed menar Mead att barnet träder in 

i samhället på riktigt och kan se på sig själv med samhällets ögon vilket medför 

förmågan att reflektera. Denna sociala process fortgår livet ut. Individen har nått en 

verklig social anpassning och lärt sig samspela med omgivningen. Mead menar att de 

sociala strukturerna både är begränsande och möjliggörande i förhållande till individen 

men att de är nödvändiga för att skapa struktur och mening åt handlingar (ibid.). 
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Social påverkan är en central aspekt av det sociala livet och avser den process där 

attityder, uppfattningar eller beteenden påverkas av omgivningen (Thornberg, 2004). En 

person påverkar och påverkas av andra människor och detta kallas kommunikation 

(Nilsson & Waldemarson, 2007). Människor möts i vardagen och samspelar genom 

bland annat ord och handlingar som kroppsspråk och gester. Under uppväxten lär vi oss 

de regler som bidrar till ett fungerande samspel. Samspelet anpassas efter situation och 

efter de personer som deltar. Sändare och mottagare har avsikter med det som sägs och 

görs. Syftet med samspelet påverkar således hur budskapet skickas och hur det sedan 

tolkas. Uppmaningar kan exempelvis förstås av och därmed påverka mottagaren som 

väljer om denne vill följa uppmaningen eller inte. Genom att kommunikationen har 

blivit förstådd har den fått en effekt och om mottagaren agerar efter uppmaningen har 

den blivit effektiv. Effektivitet handlar där med om att påverka andra för att få dem att 

förstå och handla. Påverkan kan ske i den utsträckning som vi delar en erfarenhetsvärld 

med andra. När det saknas förståelse mellan människor kan det uppstå svårigheter och 

hinder för kommunikationen. Om exempelvis föräldrar har svårt att förstå tonåringar 

kan det bli problematiskt att påverka dem i den önskade riktningen (ibid.). En annan 

viktigt aspekt av det sociala livet är det ständiga flödet av grupprocesser som vi lever i 

(Thornberg, 2004). Grupprocesser är vad som sker i en grupp och hur gruppmedlemmar 

agerar utifrån det sociala samspel som uppstår. Grupprocesser innefattar därmed en 

ständig social påverkan (ibid.). 

 

Kommunikation kan vara både medveten och omedveten samt avsiktlig och oavsiktlig 

(Nilsson & Waldemarson, 2007). Oftast utgörs den av en blandning då kommunikation 

är något som ständigt pågår. Alla handlingar och beteenden rymmer budskap och 

möjliggör för tolkningar. Endast närvaron från en annan person utgör en påverkan 

(ibid.). Hur en person väljer att agera mot en annan påverkar även det den andra 

personen (Asplund, 1987). Väljer en person till exempel att sluta hälsa på en granne så 

skapas förvirring hos denne och till sist så slutar även grannen att hälsa. Detta är både 

ett sätt att påverka och en maktutövning, något som Asplund kallar mikromakt. Genom 

att använda så kallade sanktioner, att en person tar bort något i den sociala interaktionen 

från den andra, påverkar en människa en annan (ibid.). 
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Människor skapar mening genom kommunikation och samtal (von Wright, 2000). Detta 

meningskapande sker i och med människors förmåga att kunna anta flera olika roller 

samtidigt och sätta sig in i en annan människas perspektiv. Det är en konstruktion av 

kunskap som inte är begränsad till individens enskilda medvetande, utan en uppfattning 

om ett fenomen som kan delas i en social kontext. Intersubjektivitet innebär att det sker 

en interaktion mellan subjekten, människorna, som då delar en förståelse för ett visst 

fenomen. Deltagarna i en interaktionssituation kommunicerar och delar tillsammans på 

en verklighet som skapas i just det mötet som sker. Det är i den sociala interaktionen 

som människors medvetenhet skapas och existerar. Alla människor är olika och kan ta 

egna initiativ, vilket är en förutsättning för intersubjektivitet. Det är först i en människas 

handling mot en annan människa som det framkommer vem denna människa är. 

Intersubjektivitet innebär mångfald i kommunikationen och inte total enighet kring ett 

ämne då detta inte är möjligt (ibid.). G. H. Mead använder inte själv ordet 

intersubjektivitet i hans teorier (von Wright, 2000). Dock menar han att människors 

individualitet och deras jag finns i den ömsesidiga kommunikationen mellan människor. 

Hans teori i samband med begreppet intersubjektivitet kan tolkas som om att varje 

människas personliga uppfattning av verkligheten skapas i en oupplöslig interaktion 

med omvärlden (ibid.). 

 

4.0 Hälsa 
En vanligt förekommande föreställning kring hälsa är att det endast är frånvaro av 

sjukdom samt att hälsa är motsvarigheten till sjukdom (Medin & Alexanderson, 2010). 

Detta är ett så kallat biomedicinskt perspektiv, som är det perspektiv som har 

genomsyrat hur sjukvården har sett på hälsa och sjukdom under lång tid (Andersson, 

2011). Genom att endast fokusera på sjukdom så saknar detta perspektivet ett 

helhetstänk (ibid.). Inom den humanistiska inriktningen ses hälsa som något annat än 

avsaknad av sjukdom (Medin & Alexanderson, 2010). Människan ses som aktiv och 

skapande och i samspel med sin sociala kontext. Till den humanistiska inriktningen hör 

den holistiska ansatsen, vilken beskriver hälsa som människans förmåga och möjlighet 

att kunna förverkliga realistiska mål som hen ser som viktiga. Människan har en fri vilja 

att handla men är beroende av omständigheterna runt sig. Fokus läggs på människan 

som helhet, med betoning på individens förmåga att handla i en social kontext. Hälsa 

relateras till i vilken utsträckning en individ har förmåga att förverkliga sina mål utifrån 

sina specifika förutsättningar. Därmed är hälsan beroende av individens 
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handlingsförmåga, vilken i sin tur beror på både personens mål, vilka omständigheter 

som råder samt dennes förmåga att realistiskt bedöma sin egen förmåga att handla. 

Vidare kan de omständigheter som en individ lever under begränsa dennes förmåga till 

handling. En person som till exempel sitter i fängelse kan ha förmågan att utföra en 

handling men är på grund av sin situation förhindrad att handla. Ohälsa, å andra sidan, 

ses som självupplevd sjukdom och beror på hur individen uppfattar den och hur den 

begränsar individens förmåga att må sina mål. Sjukdom kan således förekomma utan 

ohälsa, men ohälsa kan också förekomma utan diagnostiserad sjukdom (ibid.). 

 

Enligt Antonovskys teori om KASAM (känsla av sammanhang) kan en person som har 

en sjukdom eller utsätts för stora påfrestningar ändå ha en god hälsa om denne har en 

hög känsla av sammanhang (Eljertsson & Andersson, 2009). KASAM utgörs av de tre 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och går att relatera till 

begreppet empowerment som innebär att öka förmågan att påverka sitt eget liv (ibid.). 

Enligt Karasek och Theorells modell för sambandet mellan krav, kontroll och stöd krävs 

en balans mellan komponenterna för att en person ska kunna upprätthålla ett välmående 

trots stress (Ekman & Arnetz, 2011). Vid tvångsvård fråntas individen sin rätt till 

självbestämmande (Vårdguiden, 2015) och därmed förloras också förmågan att hantera 

situationer då individen inte längre bestämmer själv hur dennes vardag ska se ut (Ekman 

& Arnetz, 2011). I enlighet med krav, kontroll och stödmodellen skapas det en inre 

stress då personen inte har kontroll över situationen. Detta kan leda till försvårad 

inlärning och utveckling samt ökad risk för sjukdom (ibid.). Enligt Hörberg (2008) är 

tillvaron inom den rättspsykiatriska vården splittrad och saknar meningsskapande 

sammanhang gällande tid, rum och intersubjektivitet. Vidare menar Hörberg (2008) att 

vården är delvis icke-vårdande vilket innebär att tillvaron blir osammanhängande och 

instabil. Detta försvårar klienternas möjligheter till att få meningssammanhang i 

tillvaron och att skapa förståelse för tidigare händelser i livet i relation till händelser nu 

och i framtiden. Därmed försvåras möjligheterna att främja klienternas hälsa och 

utveckling (ibid.). 
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5.0 Personalen inom vårdanläggningar 

Enligt Arbetsförmedlingen (2014) arbetar en behandlingsassistent1 med människor som 

på olika vis har svåra psykiska problem. Arbetet kan bedrivas på institution eller med 

barn, ungdomar och missbrukare som bor hemma eller i kollektiv, så som på 

behandlingshem eller ungdomshem. Klientelet kan variera från barn som far illa till 

missbrukare som behöver vård. Mycket av arbetet med klienterna sker i den praktiska 

vardagen. En viktig del av arbetet är att lyssna på och samtala med klienterna för att 

motivera dem till en livsstilsförändring där målet är att de ska kunna leva ett 

självständigt liv. Det är viktigt att som behandlingsassistent kunna hantera olika slags 

känslor för att kunna hjälpa klienterna på bästa sätt (ibid.). Detta avsnitt kommer att 

handla om hur personalen inom vårdanläggningar, inte endast behandlingsassistenter 

som är denna studies fokus, ser på klienterna, deras syn på hälsa samt det 

hälsofrämjande arbetet som sker inom psykiatrin. 

 

Personalen inom psykiatrin2 har genomgått samma socialiseringsprocesser som många 

andra i dagens samhälle, och genom dessa fått lära sig olika stigmatiserande attityder 

samt diskriminerande beteenden mot personer med psykisk sjukdom (Hansson, 

Jormfeldt, Svedberg & Svensson, 2013). Hansson et al. (2013) kom i sin studie fram till 

att personal inom psykiatrin har överlag negativa föreställningar om människor med 

psykisk sjukdom, då speciellt bland de som är yngre. Beroende på om personalen 

arbetar inom öppenvård eller slutenvård så har de mer eller mindre negativa 

föreställningar och i det här fallet sågs det att de som arbetade inom slutenvård hade 

mer negativa föreställningar. Detta kan bero på att de som arbetar inom slutenvården har 

kontakt med människor med allvarlig, långvarig och återkommande sjukdom. Detta kan 

leda till att de underskattar personer med allvarlig psykisk sjukdom vilket i sin tur leder 

till att de ser dem som mindre trovärdiga. De kan även tro att personen i fråga inte är 

kapabel till att få ett arbete, vilket påverkar hur rehabilitering och vårdplan utvecklas. I 

sin tur kan detta leda till motivationsbrist, skapa internaliserad stigma och en hopplöshet 

                                                
1Behandlingsassistent är ett yrke med en komplex och odefinierad utbildningsbakgrund. Det efterfrågas 

efter allt från högskoleutbildning till att endast ha livserfarenhet, skiftande från behandlingshem till 

behandlingshem. En behandlingsassistent behöver inte ha en medicinsk utbildning. 
2Psykiatri är området inom medicin som rör psykiska störningar och ohälsa, beteenderubbningar och 

personlighetsavvikelser (Egidius, 2005). Psykiatri innefattar diagnos, behandling samt metoder för 

förebyggande av sådana störningar och sjukdomar (ibid.). 
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inför framtiden hos klienten (ibid.). Detta är något som kallas terapeutisk pessimism, en 

benägenhet där personal förväntar sig en negativ utkomst, eller en föreställning att 

klientens återhämtning är osannolik och vård kommer anses vara ineffektivt (King, 

2014). Det finns dock även forskning på motsatsen, att personalen har överlag positiva 

föreställningar kring personer med psykisk sjukdom (Tyson, 2013). 

 

5.1 Personalens syn på hälsa 

Vad som är meningen med hälsa är något som saknar självklarhet och definitionen 

skiljer sig från yrke till yrke och även beroende på vilket område som en person arbetar 

inom (Björklund, Svensson & Read 2006). Att enbart luta sig mot läroböcker för att 

finna svar på problem och vad hälsa är leder till ett stelt tankesätt och en oförmåga att 

tackla problemet på ett omfattande sätt (Long, 2000). Detta kan leda till att exempelvis 

sjuksköterskor missar och på så sätt inte tar itu med alla interna och externa faktorer 

som påverkar varje individs hälsa. Beroende på vilket område som en sjuksköterska 

arbetar inom kan denne se olika på hälsa jämfört med andra sjuksköterskor. I en studie 

utförd av Long (2000) så uppgav de sjuksköterskor som arbetade med hembesök inom 

BVC att hälsa är funktionellt och fysiskt välmående. För att uppnå hälsa så behövdes en 

avsaknad av sjukdom och handikapp. I samma studie uppgav sjuksköterskor som 

arbetade inom psykiatrin att hälsa var en helhet, att om människor inte är psykiskt 

välmående så påverkar det den övergripande friheten till att vara hälsosam samt om 

människor är psykiskt välmående så följer resten med. De uppgav att en person kan ha 

en kronisk sjukdom så som diabetes eller ett fysiskt handikapp och ändå vara hälsosam 

då hen har anpassat sig till hur dennes liv ser ut. De ansåg även att vissa individer har 

det svårare än andra att uppnå hälsa på grund av ett förtryckande samhälle som inte ger 

dem den frihet de behöver för att göra för dem hälsosamma beslut (ibid.). 

Arbetsterapeuter, som bemöter människor som behöver hjälp med kroppens fysiska 

funktioner, måste även fokusera på det psykologiska, sociala och kulturella hos sin 

klient (Björklund, 2006). För att spegla detta besitter de flesta en överlag holistisk syn 

på hälsa, men med vissa delar av en biomedicinsk syn på hälsa (ibid.). 

 

Personalen ställs inför några etiska överväganden där det gäller att balansera hänsynen 

till patientens autonomi och integritet mot dennes hälsa, minskat lidande eller 

utveckling av personligheten (Thorsén, Fredäng & Sundberg, 2006).  En traditionell syn 

på vårdetik är relationen mellan sjukvårdare och patienten och det som är moraliskt 
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försvarbart i olika ingrepp (Munthe, 2009). De etiska frågorna handlar om vilka mål 

handlingarna ska uppfylla och hur de ska värderas. Vilka mål som är värda att sträva 

efter avgörs utifrån insatsers framgångar eller misslyckanden. Det finns etiska 

restriktioner för hur målen uppnås, till exempel att en insats inte får ha en för hög grad 

av misslyckanden med att nå måluppfyllelsen (ibid.). 

 

 

5.2 Hälsofrämjande arbete inom psykiatrin 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsofrämjande som en process som gör 

det möjligt för människor att både öka kontrollen över samt förbättra sin hälsa 

(Eljertsson & Andersson, 2011). Ett hälsofrämjande perspektiv har sin utgångspunkt i 

befolkningen i allmänhet; det kan ske storskaligt inom vissa olika arenor så som 

bostadsområden eller arbetsplatser. Det finns en skillnad mellan ett hälsofrämjande 

perspektiv och ett enbart förebyggande perspektiv. Ett förebyggande perspektiv har sin 

utgångspunkt i en medicinsk riskbedömning och vänder sig till människor med 

specifika symtom eller sjukdomar. Inom det hälsofrämjande arbetet talas det om 

resurser, medan inom det förebyggande talas det om risker. Inom det hälsofrämjande 

arbetet så används resurserna som finns till att lyfta upp och främja, istället för att 

förebygga endast riskerna (ibid.). 

 

I det hälsofrämjande arbetet med människor med psykisk sjukdom finns det vissa 

barriärer för att detta ska lyckas (Verhaeghe, Maeseneer, Maes, Heeringen & 

Annemans, 2013). För klienterna själva så kan det finnas en avsaknad av energi och 

motivation som följd utav sjukdomen, bieffekter av medicin samt sjukhusinläggningen 

(ibid.). Billinger (2000) har intervjuat personal på olika behandlingshem gällande deras 

syn på motivationsarbete inom tvångsvård. I sin studie konstaterar hon att personalen 

anser att allt arbete de gör är för att motivera klienterna. Gemensamt för personalen är 

att motivationsarbetet bedrivs genom att bygga upp förtroendefulla relationer med 

klienterna för att stärka klientens självkänsla och den egna viljan till förändring. Dock 

finns inga specifika metoder för hur detta arbete ska genomföras (ibid.). För att 

livsstilsförändringarna ska vara hållbara upplever patienterna att det är viktigt att få stöd 

av personalen, speciellt sjuksköterskorna (Verhaeghe et al., 2013). Sjuksköterskor inom 

psykiatrin känner i sin tur att tidsbrist och personliga åsikter influerar hur de integrerar 

hälsofrämjande arbete i sin vård (ibid.). Sjuksköterskor inom psykiatrin ser att 



 

10 
 

hälsofrämjande strategier för att öka den fysiska hälsovården är viktiga och då speciellt 

de som huvudsakligen är baserade på sjuksköterskornas inblandning (Happell, Plataina-

Phung & Scott, 2014). Det finns dock en osäkerhet om det ligger i sjuksköterskornas 

roll att ta hand om klienternas fysiska hälsovård utöver sina nuvarande arbetsuppgifter 

(Happell, Scott, Platania-Phung & Nankivell, 2012). Överlag så skulle de vilja att detta 

var så fallet, med tillräckliga resurser och stöd. De kan dock inte endast ta hand om 

detta själva, utan det måste ske tillsammans med annan personal (ibid.). 

 

Under piloten av ett hälsoprogram fick patienter med schizofreni lära sig om 

grundläggande nutrition, träning och stresshantering (Gretchen-Doorly, Subotnik, Kite, 

Alarcon & Nuechterlein, 2009).  Detta resulterade i att deltagarna kände en högre 

självtillit gällande olika hälsometoder, speciellt gällande deras egna psykiska välmående 

och eget ansvar för sin hälsa. De upplevde även att deras stressnivåer gick ner. Det 

upplevdes som om att stöd från personalen var av yttersta vikt för att få förändringarna 

att vara beständiga, då när deltagarna upptäckte att mycket av ansvaret för 

livsstilsförändringarna låg på dem själv så behövdes extra stöd (ibid.). 

 

6.0 Tvångsvård 

Ett behandlingshem är ett boende, specialiserat för att hjälpa klienterna med någon form 

av social problematik, handikapp eller missbruk (Uddevalla kommun, 2013). Hem för 

vård eller behandling (HVB-hem) drivs privat eller av kommuner eller landsting 

(Statens Institutionsstyrelse, 2015a). Statens Institutionsstyrelse (SiS) bedriver 

tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och av 

vuxna med missbruksproblematik. Det är endast SiS som får ha låsta avdelningar samt 

använda sig av särskilda tvångsmedel, så som kroppsbesiktning och urinprov (ibid.) 

 
Tvångsvården ska syfta till att påverka klienten till att frivilligt medverka till nödvändig 

vård och ta emot det stöd som behövs (SFS 1991:1128). Normalt har en patient rätt att 

själv välja huruvida denne vill ta emot eller avstå erbjuden vård eller behandling. Då 

detta inte gäller vid vård under psykiatrins tvångslagar kränks individernas autonomi 

(Ottosson, 2005). Trots fråntagandet av sin autonomi har tvångsvårdade klienter 

fortfarande rätt att få sin integritet respekterad. Inom den frivilliga vården går det nästan 

alltid att arbeta utifrån konsekvensetikens fyra principer. Inom tvångsvården uppstår det 

dock värdekonflikter då det inte går att tillgodose principen att göra gott samtidigt som 
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klientens autonomi respekteras. Med tanke på de förväntade goda effekterna av vården 

är det oftast skäligt att göra denna prioritering. Även principen om att inte skada riskerar 

att brytas då klienten kan uppleva att denne utsätts för kränkande övergrepp genom att 

autonomin och integriteten kränks. Inom psykiatrin är gränsen mellan frivillighet och 

tvång diffus. Även de som är frivilligt intagna kan ibland utsättas för tvång i vissa 

situationer då det vårdpersonalen kallar övertalning kan övergå till tvång (ibid.). 

 

Den psykiatriska vården regleras av olika lagar. Bland annat socialtjänstlagen (SoL), 

lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(LPT), sluten ungdomsvård (LSU) och lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU). Socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, 

jämlikhet i levnadsvillkor och deras aktiva deltagande i samhällslivet (SFS 2001:453). 

Socialnämnden ska hjälpa individer med missbruksproblematik att få den vård som 

behövs för att individen ska komma ur sitt missbruk (ibid.). I de fall då vård och 

behandlingsinsatser inte kan genomföras frivilligt är samhället skyldigt att ingripa för 

att personen ska få vård (Vårdguiden, 2013). Vården ges då under tvång enligt LVM 

som endast får tillgripas då det inte finns några andra alternativ (ibid.). För att dömas till 

LVM krävs det att missbrukaren utsätter sig för allvarlig fara, riskerar att förstöra sitt liv 

eller allvarligt skada sig själv eller omgivningen (Vårdguiden, 2015). Tvångsvården 

syftar till att bryta missbruket och att motivera individen till frivilligt fortsatt 

behandlingsarbete (Vårdguiden, 2013). Vården ska upphöra så fort syftet har uppnåtts 

och får som högst pågå i sex månader (ibid.). 

 

Om en person lider av en allvarlig psykisk störning, är psykotisk, har självmordstankar 

eller på annat sätt är farlig för sig själv eller omgivningen och inte frivilligt går med på 

vård kan denne tvingas att bli vårdad inom den psykiatriska tvångsvården (Vårdguiden, 

2015). Detta innebär att personen vårdas dygnet runt på ett sjukhus eller annan 

psykiatrisk vårdinrättning, så som på HVB-hem (ibid.). Vård som ges när individen är 

intagen på en vårdsinrättning benämns som sluten psykiatrisk tvångsvård (SFS 

1991:1128). Detta innebär att patienten får begränsas i den utsträckning situationen 

kräver och får inte lämna vårdinrättningen. Tvång ska utföras så skonsamt som möjligt 

och med största möjliga hänsyn till individen. Tvångsvård enligt LPT ges alltid till en 

början som slutenvård och kan, om en förvaltningsrätt beviljar, övergå till öppen 
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psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) (ibid.). Den öppna tvångsvården ger inte vården några 

möjligheter till direkt tvång (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Ungdomar mellan 15 – 18 år som begår allvarliga brott kan dömas till LSU istället för 

fängelse. Straffet är tidsbestämt och avtjänas på SiS specifika ungdomshem (Statens 

institutionsstyrelse, 2015b). Vid LSU ska beslut om vård fattas (SFS 1990:52). För att 

dömas enligt LVU krävs att individen utsätter sin hälsa för en uppenbar risk genom att 

ha ett socialt destruktivt beteende med missbruk eller kriminalitet. Beslut enligt LVU 

kan även fattas om det förekommer fysisk eller psykisk misshandel, olämpligt 

utnyttjande, bristande omsorg eller om individens hemförhållanden på annat sätt medför 

en uppenbar risk för individens hälsa (ibid.). För att dömas enligt LVU ska inte den 

frivilliga vården ses som tillräcklig i det enskilda fallet (Statens institutionsstyrelse, 

2015c). 
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7.0 Problemformulering & Syfte 

Makt och maktrelationer kan ses överallt (Engelstad, 2006), bland annat inom vården 

och framförallt inom tvångsvården (Thorsén & Engström, 2006). Det finns forskning 

om klienters upplevelser av tvångsvård men inte så mycket om personalens upplevelser 

om deras egen förmåga att påverka klienterna. Personalen på behandlingshem är i en 

position där de kan använda sin makt till att påverka klienterna (Björkman & Ohlsén, 

2009). Klienterna befinner sig i sin tur, mot sin vilja, i en artificiell miljö vilket kan 

påverka deras hälsa negativt (Hörberg, 2008). Högsta uppnåbara hälsa är en rättighet för 

alla oavsett var de befinner sig (WHO, 2013). Därför vill vi undersöka hur personalen 

på behandlingshem inom tvångsvården uppfattar sin egen roll gällande sin påverkan på 

klienternas hälsa, trots det klimat klienterna befinner sig i. 

 

7.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personalen på behandlingshem inom 

tvångsvården uppfattar sin egen roll gällande sin påverkan på klienternas hälsa. 

 

7.2 Frågeställningar 

Hur uppfattar personalen sin egen roll och påverkan i behandlingsarbetet? 

Hur tror personalen att tvångsvårdssituationen påverkar klienternas hälsa? 

Hur arbetar personalen för att påverka klienternas hälsa? 
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8.0 Metod 

Bryman (2008) menar att i en kvalitativ studie läggs vikten på ord snarare än på 

kvantifiering vid datainsamling och analys. Forskaren vill förstå världen så som 

undersökningens deltagare ser den. Detta görs till exempel genom intervjuer (ibid.). 

Cohen, Manion och Morrison (2011) beskriver intervjuer som något som gör att det går 

att komma djupare in i människors tankar än vid exempelvis enkäter. På så sätt går det 

att komma i närmre kontakt med vad människor tycker, tänker och känner (ibid.). Att 

undersöka personalens egna uppfattningar om sin egen roll gällande påverkan på 

klienternas hälsa på ett djupare plan är relevant för studiens syfte och därför har det 

valts att göra en kvalitativ intervjustudie. Intervjuer är ett flexibelt verktyg när det 

kommer till datainsamling, något som är nödvändigt när folks uppfattningar ska 

hanteras (Cohen, Manion och Morrison, 2011). Den som intervjuar behöver kunna 

anpassa frågorna som ställs allt eftersom och att ställa absolut förutbestämda frågor 

skulle på så sätt inte tjäna något till. Genom intervjuer så möjliggörs det att det tas upp 

mer information än genom en skriven enkät, så som känslor och visuell kommunikation 

mellan de olika parterna. Intervjuer är tidskonsumerande och inte helt anonyma då den 

som intervjuar möter deltagarna. Den som intervjuar riskerar då att inte vara helt 

neutral. En intervju är inte heller som ett vardagligt samtal, utan är en artificiellt skapad 

situation och därför kan de svar som ges inte vara helt naturliga för den som svarar 

(ibid.). 

 

För denna studie var det intressant att höra personalens gemensamma uppfattning 

gällande påverkan, hälsa och tvångsvård, snarare än deras individuella. Därför önskades 

det att intervjuerna skulle ske med flera personer samtidigt, då det möjliggjorde för oss 

att se gruppdynamiken och för deltagarna att diskutera sina svar med varandra. Valet 

var då att antigen genomföra gruppintervjuer eller fokusgruppsamtal. En gruppintervju 

är, precis som det låter, en intervju i grupp (Cohen, Manion & Morrison, 2011). En 

gruppintervju kan ge en större bredd på svaren på frågorna än vad som kan ges genom 

flera enskilda intervjuer. De är även mer tidsbesparande än enskilda intervjuer. 

Fokusgruppsamtal är liknande gruppintervjuer, men där den som intervjuar inte ska ta 

del i diskussionen själv. Istället önskas det att samtalsämnet som tas upp kan hålla igång 

diskussionen av sig självt, och att den som intervjuar (kallad moderator) endast fungerar 
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som ämnesstartare. Det är från interaktionen i gruppen som data sedan skapas. En 

fokusgrupp fungerar oftast bäst om deltagarna inte känner varandra sen tidigare (ibid.). 

En fokusgruppstudie kan både vara strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad 

(Wibeck, 2012). Vid ett strukturerat fokusgruppsamtal styr moderatorn både frågorna 

utifrån en tydlig intervjuguide och interaktionerna mellan deltagarna genom att se till att 

alla kommer till tals. Vid ett ostrukturerat fokusgruppsamtal är samtalet fritt där den 

som vill får ta ordet. Avsikten är att lyssna till vilka aspekter av ämnet deltagarna själva 

tycker är viktiga att ta upp för att kunna studera interaktioner och argumentationer i 

gruppen. Förhoppningen är att kunna komma åt föreställningar som kommer fram 

spontant. Semistrukturerade fokusgruppsamtal kan ses som ett mellanting. Moderatorn 

har en färdig intervjuguide med så öppna frågor som möjligt och har möjlighet att ställa 

följdfrågor. Även deltagarna har möjlighet att ta upp frågor spontant så länge de är 

relevanta för undersökningen. Det kan vara just dessa spontana aspekter som är de mest 

intressanta (ibid.). Vi valde att genomföra semistrukturerade fokusgruppsamtal med 

cirka tre personer i varje grupp, för att uppmuntra till diskussion och ha den i fokus. I 

denna studie sågs det inte som möjligt att skapa blandade grupper, då personalen kom 

från olika behandlingshem spridda över ett stort område. 

 

Det som kan vara problematiskt med fokusgrupper och gruppdynamiken i dem är att det 

kan finnas någon som dominerar hela samtalet eller att någon inte vågar säga en åsikt 

som skiljer sig från andras, speciellt om det är kollegor eller om ämnet som diskuteras 

är av känslig natur (Cohen, Manion & Morrison., 2011). Beroende på hur 

gruppdynamiken ser ut innan kan det uppstå konflikter under samtalets gång. Denna typ 

av intervju är även svårare att sedan koda än vad en enskild intervju är. Från en 

fokusgrupp skapas inte generaliserbara eller kvantitativa data och på så viss så kan det 

vara svårare att analysera det koncist (ibid.). 

 

8.1 Urval 

För studien gjordes det ett målinriktat urval. Denna samplingsteknik är av strategiskt 

slag vilket innebär att forskaren gör sitt urval utifrån vilka deltagare som är relevanta för 

problemformuleringen (Bryman, 2008). Därmed tillfrågades personal på 

behandlingshem om de ville delta i vår studie. Behandlingshemmen som kontaktades 

hittades genom HVB-guiden, SiS hemsida, Google och muntliga kontakter. Gemensamt 

för de kontaktade behandlingshemmen var att de kan ta emot klienter som vårdas under 
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tvång. Detta ansågs som viktigt för att kunna svara på studiens syfte. Första kontakten 

med behandlingshemmens ansvariga togs per telefon. Sex behandlingshem kontaktades, 

tre svarade nej på grund av tidsbrist och tre svarade ja. Ett av behandlingshemmen som 

svarade ja vidarebefordrade oss till en annan verksamhet under samma aktör. Två av 

behandlingshemmen tog emot klienter som placerats enligt SoL, LVM och ÖPT. Det 

tredje behandlingshemmet vårdade ungdomar under LVU och LSU. Deltagarna i 

fokusgruppssamtalen valdes ut av de ansvariga på behandlingshemmen. Vårt 

urvalskriterie var att det skulle vara de som arbetar närmast klienterna i klienternas 

vardag, så som exempelvis behandlingsassistenter. 

 

8.2 Tillvägagångssätt 

Innan fokusgruppssamtalen genomfördes gjordes en litteraturgenomgång för att skapa 

en uppfattning om ämnet. Den information som vi tog del av var huvudsakligen 

forskning i form av vetenskapliga artiklar, för ämnet relevanta böcker och avhandlingar 

samt de lagar som rör psykiatrisk vård. Direkt efter telefonsamtalen skickades ett missiv 

ut per mail till de behandlingshem som tackat ja till medverkan i studien. I missivet 

informerades deltagarna om Vetenskapsrådets etiska principer. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Tre dagar innan tillfället för fokusgruppssamtalen mailades 

även en önskan ut om att deltagarna skulle fundera över de givna temana hälsa och 

tvångsvård. Detta gjordes för att underlätta för en öppen och givande diskussion. 

Tanken var att om deltagarna kommer med reflektioner redan från början av samtalet så 

möjliggör det för att resten av samtalet flyter på smidigt. Dock upplevdes det inte som 

om någon av deltagarna hade tagit del av informationen gällande temana, men det 

upplevdes inte påverka samtalen negativt.  

 

Vid genomförandet av fokusgruppssamtalen var vi två studenter från Högskolan i Gävle 

som besökte behandlingshemmen och närvarade vid samtalen. Fokusgruppssamtal är en 

metod som kräver att moderatorn eller moderatorerna startar konversationen på ett sätt 

som skapar intresse och möjlighet till diskussion hos deltagarna (Cohen, Manion & 

Morrison, 2011). Innan samtalen småpratades det med deltagarna för att lätta upp 

stämningen, sedan inledes samtalet med att förklara deltagarnas säkerhet gällande 

anonymitet samt de rättigheter de har som deltagare. Efter att de hade uttryckt att de 

förstått och accepterat detta öppnades samtalet med den första frågan; vad anser ni att 
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hälsa är? Ett samtal genomfördes med vardera fokusgrupp, vilket resulterade i totalt tre 

fokusgruppsamtal. Det första av samtalen tedde sig mer som en gruppintervju än ett 

fokusgruppsamtal, då det endast var två ur personalen som kunde närvara. Den ena var 

behandlingsassistent och den andra var behandlingsassistent samt matlagningsansvarig. 

Personalen hade svårt att hålla igång ett samtal själva, och behövde få hjälp av 

moderatorerna för detta. Samtalet blev ca 25 minuter långt. Det andra samtalet var mer 

utav ett fokusgruppsamtal, men fortfarande med tydliga gruppintervjudrag. I detta 

samtal deltog tre ur personalen, två ordinarie samt en som var pensionerad men som 

fortfarande arbetade extra. Vissa följdfrågor behövde ställas för att hålla igång samtalet, 

men i övrigt ställdes endast fyra huvudfrågor. Samtalet blev ca 37 minuter långt. Det 

tredje samtalet blev ett semistrukturerat fokusgruppsamtal, så som det önskades att alla 

skulle ha blivit. I denna grupp var det fyra ur personalen som deltog och alla kom från 

olika arbetsteam. Tre frågor ställdes under samtalets gång för att kunna beröra de olika 

teman som önskades, men i övrigt hölls samtalet igång av deltagarna själva. Dock 

avbröts intervjun abrupt då två av deltagarna behövde gå. Samtalet blev ca 45 minuter 

långt. Det märktes att vi fick mer och mer kläm på hur fokusgruppsamtal används som 

metod allt eftersom fler genomfördes. Att det första samtalet blev kort och mer av en 

gruppintervju kan bero på både att det endast var två deltagare, men även på vår 

oerfarenhet av att använda metoden. Hade vi genomfört fler fokusgruppsamtal hade det 

troligen blivit bättre och bättre för varje gång som vi genomförde dem. Dock hade det 

förmodligen inte lett till att resultatet fått en annan utgång då samtalsämnena ändå 

skulle ha varit detsamma. Däremot hade det kunnat skapa en större spontanitet i 

deltagarnas svar. 

 

Registreringen av samtalen skedde via inspelning med hjälp av två mobiltelefoner för 

att säkerhetsställa att ljudupptagningen skulle hålla god kvalitet samt för att undvika 

problem som att en ljudfil skulle försvinna eller på annat sätt bli oanvändbar. Annan 

form av registrering som till exempel omfattande anteckningar kan störa intervjuns 

samtalsflöde och vara distraherande (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuarens minne 

är även begränsat då det går snabbt att glömma exempelvis exakta formuleringar (ibid.). 

Direkt efter att fokusgruppsamtalen hade utförts gjordes anteckningar gällande 

upplevelser kring samtalet, vilka intryck som hade fåtts av personalens interaktioner och 

spontana kopplingar till sådant som vi hade läst tidigare. 
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8.5 Transkribering 

En inspelad intervju kan skrivas ut till text, vilket många forskare föredrar vid analysen 

av materialet för att få en överblick och kunna se mönster med mera (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Utförandet av transkriberingen blir då en inledning till den 

analytiska processen (ibid.). Samtalen transkriberades ordagrant för att uppmärksamma 

hur meningarna sades och sinnesstämningar markerades med “skratt” eller “ironi” för 

att ge en bild av personalens reaktioner kring ämnet. Det transkriberade materialet 

skrevs om från talspråk till läsbar text och sedan bearbetades det ytterligare i samband 

med att resultatet skrevs fram. Utifrån materialet skapades de fyra temana; “personalens 

uppfattningar om påverkan”, “personalens uppfattningar om hälsa”, “personalens 

uppfattningar om hälsoarbete” och “personalens uppfattningar om tvångsvård”. Temana 

valdes utifrån personalens samtal under fokusgruppsamtalen och till viss del utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Detta för att underlätta resultat- och 

analyseringsprocessen samt skapa en sorts guideline för oss själva så att data hamnar på 

rätt plats i resultat och diskussion. I resultatet används citat för att illustrera personalens 

tankar ytterligare. 

 

8.6 Analysmetod 

Analysmetoden inspirerades av fenomenologisk hermeneutik. Detta är en metod för att 

tolka forskningsintervjuer som är transkriberade till text (Persson & Sundin, 2012). Den 

fenomenologiska traditionen avser att skapa förståelse för innebörden av en levd 

erfarenhet av ett fenomen. Det är alltså individens upplevelser av den vardagliga och 

omedvetna verklighet, även kallad livsvärld. Genom att anta ett livsvärldsperspektiv i 

forskningsansatsen uppmärksammas människors vardagsvärld och den dagliga tillvaron. 

Hermeneutikens syfte är att förmedla förståelse och innebörder. Världen studeras utifrån 

olika utgångspunkter där det finns ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan den egna 

förståelsen och världen. Detta innebär att vi inte kan åsidosätta oss själva i tolkning och 

förståelse av världen. Förståelsen är en del av själva tolkningen vilket gör att samma 

företeelse kan förstås och tolkas på olika sätt utifrån den förförståelse vi redan har. 

Genom att sammanföra fenomenologins livsvärldsteori med hermeneutikens sätt att 

tolka och förstå möjliggörs det för att tillgängliggöra en persons levda erfarenhet av ett 

fenomen. Fenomenologin är av förmedlande karaktär medan hermeneutiken gör 

innebörden uppenbar. Fenomenologisk hermeneutik som forskningstradition är lämplig 

att använda vid forskningsfrågor gällande ämnen där det saknas tillräcklig förståelse för 
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ett levt fenomen. Vi kan samtala eller berätta om fenomenet utifrån vår gemensamma 

förståelse men fenomenets innebörd är inte alltid medvetandegjord. Därför är 

fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod passande när deltagarna inte kan 

beskriva fenomenets innebörder själva (ibid.). 

 

Utmärkande för fenomenologisk hermeneutik som tolkningsmetod är det dialektiska 

växlandet mellan fokus på textens olika delar och betraktandet av texten som en helhet 

(Persson & Sundin, 2012). Delarna i texten bearbetas i relation till helheten och en 

dialektisk rörelse sker mellan förståelse och förklaring. Den fenomenologiska 

hermeneutiken som tolkningsmetod omfattar tre faser; den naiva förståelsen, 

strukturanalysen och den sammanvägda förståelsen. Forskaren skiftar mellan dessa faser 

för att växelvis tillägna sig förståelse och förklaring av eventuella innebörder i den 

levda erfarenheten (ibid.). Vi har inspirerats av dessa tre steg i framställandet och 

analysen av resultatet från fokusgruppsamtalen. Utifrån dessa faser gjordes en första, 

naiv tolkning av fokusgruppssamtalen i en muntlig genomgång direkt efter 

samtalstillfället där vi diskuterade om de spontana intryck vi fick under 

fokusgruppsamtalets gång. En andra uppfattning skapades i samband med 

transkribering samt upprepade genomläsningar av materialet, genom vilket vi 

fördjupade vår förståelse för deltagarnas livsvärld och uppfattningar om påverkan. De 

transkriberade fokusgruppsamtalen kategoriserades och sammanfattades första gången 

var för sig, och skrevs därefter ihop till ett resultat. Under de olika stegen så bearbetades 

förståelsen för det insamlade materialet allt mer. I samband med att resultatet skrevs 

fram gjordes en strukturanalys av fokusgruppssamtalen där teman skapades efter 

innehållet och det väsentliga silades fram i varje del. Endast det som ansågs viktigt för 

syftet och frågeställningarna behölls. I och med att data silades bort är det möjligt att 

information som skulle kunna varit användbart i ett senare skede sorterades bort i ett 

tidigare skede. Dock så lästes det transkriberade materialet igenom upprepade gånger 

vid olika tillfällen under processen, för att säkerhetsställa att inget som var användbart 

försvann. Efter genomförd transkribering reflekterades det över de första intryck som 

fåtts i samband med fokusgruppsamtalen tillsammans med den egna tolkningen av 

resultatet. Detta för att komma till en djupare helhetsförståelse för fenomenet 

(påverkan). Sedan återinfördes fenomenet i sitt sammanhang för att uppnå en förståelse 

för helheten av intervjuerna. 
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9.0 Resultat 

Resultatet kommer att behandlas i fyra olika kategorier; Personalens uppfattningar om 

påverkan, Personalens uppfattningar om hälsa, Personalens uppfattningar om 

hälsoarbete och Personalens uppfattningar om tvångsvård.  Fenomenet påverkan 

kommer att ses som en röd tråd genom alla delar av resultatet. Kategorierna 

formulerades utifrån de ämnen som vi uppfattade att personalen ansåg som viktiga att 

prata om och som genomsyrade alla samtal. Detta för att förmedla deras levda 

erfarenheter och göra innebörden mer uppenbar. Resultatet är skrivet på ett sätt som 

beskriver behandlingshemmens kollektiva syn, ej för att se skillnaden mellan olika 

behandlingshem eller olika individer. 

 

9.1 Personalens uppfattningar om påverkan 

All personal uttryckte att deras eget mående är viktigt då det smittar av sig på och 

påverkar klienterna. 

“Mår vi bra, så mår de bra.” 

Denna typ av uttryck var återkommande i alla samtalen, och visar att personalen är 

medveten om det egna måendets påverkan på omgivningen och ansåg att det kunde 

både hjälpa och stjälpa klienterna. De menade att påverkan kan vara både medveten och 

omedveten då klienterna lär sig att läsa av personalen mycket bra. De påpekade att de 

påverkar genom att föregå med gott exempel för att få klienterna hälsosamma och att 

tänka positivt. 

“Om jag är uppåt, positiv så genom att prata med en klient så kan jag 

påverka positivt, genom att det smittar av sig...” 

Att vara positiv ansågs vara viktigt för att påverka och i viss mån även lära klienterna att 

vara positiva till sin egen tillvaro och situationen de befinner sig i. 

 

På ett av behandlingshemmen berättade de att de kramas mycket och upplever att de har 

en familjär stämning både i personalgruppen men också mellan personal och klient, 

vilket de tror gör att klienterna känner trygghet. På ett annat behandlingshem berättade 

personalen att de upplever att de har en glad atmosfär och är omtänksamma vilket de 

även tror sig kan skapa trygghet. Det uppfattades som att de tror att känslan av en trygg 
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atmosfär är viktig för klienternas välmående och utveckling. De menade att sitt sätt att 

vara mot varandra gör att klienterna uppfattar ett eftersträvansvärt socialt samspel. 

“... de ser vårt sätt vi är mot varandra och det blir de friska utav.” 

Personalen upplevde att klienterna lär sig av att se och uppleva samspelet mellan 

personerna i personalen och att detta leder till en förbättrad hälsa hos klienterna. De 

påpekade även att det är viktigt att personkemin mellan personal och klient stämmer för 

att ett gott arbete ska kunna utföras. Vidare berättade personalen att de försöker 

uppmuntra klienterna till att sköta sin hygien och att till exempel städa för att lära sig att 

ta hand om ett eget boende i framtiden. Genom en struktur som täcker de grundläggande 

behoven av mat, sömn och umgänge tänkte de sig att arbetet kan leda till att klienterna 

hamnar på rätt spår i livet. I sin tur leder detta till att de börjar tänka i vad personalen 

kallade för rätt banor gällande sin egen framtid. Vad som ansågs vara rätt spår och rätt 

banor handlade mycket om den arbetsplan som utarbetats för den specifika klienten, 

exempelvis att uppnå sjukdomsinsikt, hålla sig drogfri eller att uppnå ett annat mål så 

som att möjliggöra för att kunna sköta ett eget boende. Därtill handlade det även mycket 

om vad de själva ansåg vara ett hälsosamt och normalt beteende, men utifrån individens 

egna förutsättningar. 

“Och vi behandlar ju alla olika så klart utifrån deras förutsättningar. Vi 

kan ju inte dra alla över en kam och säga att det här bör ni klara.” 

Detta visar på att personalen anser att alla individer är olika, har olika behov och 

förutsättningar som måste tillmötesgås. Att hela tiden arbeta utifrån individens egna 

förutsättningar och behov ansågs som viktigt för att kunna uppnå resultat med arbetet. 

Till exempel menade personalen att de alltid måste anpassa nivån på uppgifterna utifrån 

individen. 

“Man kan ju inte ha någon gruppträning i att städa, utan det är ju 

individanpassat varje dag.” 

Med detta menade personalen att det är viktigt att se individen och anpassa 

svårighetsgraden på uppgifterna för att inte kraven på klienten ska bli för höga och leda 

till misslyckanden. Varje dag kan ses som ett lärtillfälle där klienten får möjlighet att 

växa i sig själv och sin självkänsla. Genom att anpassa arbetsplanen, de vardagliga 

sysslorna och genom att se individen utifrån ett helhetsperspektiv anpassade personalen 

sitt sätt att vara för att kunna påverka klienterna. 

De huvudsakliga påverkansfaktorerna som personalen såg var deras eget mående samt 

deras sätt att vara och agera gentemot klienterna. De ansåg inte att deras egen 
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uppfattning om hälsa påverkade hur de arbetade med klienterna men under 

diskussionernas gång kom det fram att de ansåg att sitt eget mående och den egna 

aktivitetsnivån kunde påverka klienterna betydligt. Exempelvis sa personalen att om de 

är fysiskt inaktiva privat kanske de inte föreslår en promenad till affären tillsammans 

med en klient utan väljer att ta bilen istället.  De påverkade med andra ord genom att 

vara en ledande figur i vad som ansågs vara ett hälsosamt beteende. Det som ansågs 

vara ett hälsosamt beteende av personalen är troligen betingat av deras egen uppfattning 

om hälsa. Därför tolkas det som att deras egen uppfattning om hälsa påverkar arbetet 

med klienterna, dock utan att personalen själva reflekterade över detta. 

 

9.2 Personalens uppfattningar om hälsa 

Personalen på behandlingshemmen beskrev hälsa som ett stort begrepp. De uttryckte att 

hälsa är att må bra både fysiskt, psykiskt och mentalt och att det är en balans mellan 

detta. Hälsa beskrevs som att ha mål i livet, att ha en god självkänsla samt som något 

som är individuellt och beroende på personens förutsättningar. Hälsa beskrevs även som 

frånvaro av ohälsa, men att hälsan kan vara relativt utifrån den livssituation som en 

person befinner sig i. Ett exempel som gavs var att en person kunde vara svårt fysiskt 

sjuk, men ändå uppleva sig själv ha hälsa och vice versa. 

“Jag kan vara cancersjuk och fortfarande känna att jag fortfarande mår 

bra i mig själv, att jag har en hälsa fast min kropp är sjuk, att jag kan 

förhålla mig på ett sätt som är hälsosamt, eller hjälper mig fram. Sen kan 

jag vara fullt frisk och ha allting bra och ändå må jättedåligt och känna 

att jag inte kan förhålla mig på nåt sätt till nånting, jag fungerar inte.” 

Detta citat visar att personalen ser hälsa som att den är relativ för individen, och inte 

något som följer en bestämd definition som passar alla. De fortsatte med att säga att en 

person kan leva osunt men anse sig själv ha hälsa. Dock diskuterade personalen att det 

då saknas den balansgång som behövs för att skapa hållbarhet i tillvaron. 

Hälsa beskrevs som att en person har resurserna att klara av det vardagliga livet. De 

grundläggande behoven som tillräckligt med sömn och mat anges kunna styra hälsan 

betydligt. Personalen ansåg att känna sig fungerande, behövd och värdefull kunde 

påverka hälsan. De menade att ohälsa uppstår om personen upplever att hen inte klarar 

av sina vardagliga sysslor. 

“Ohälsa blir att jag känner att jag inte klarar av det själv.” 
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Detta visar att de tror att det är nödvändigt för en person att känna att hen klarar av att 

sköta sin vardag själv för att uppleva sig ha en god hälsa. Detta handlade inte endast om 

klienterna, utan även om personalen själv. 

 

Personalen uttryckte att tillit i personalgruppen är viktigt för att skapa en hälsosam 

stämning. De menade att genom att själva vara trygga så upplevde de att de påverkade 

klienterna till att känna trygghet. 

“För är jag trygg så då gör jag de som finns runtomkring mig trygga 

också.” 

De uppgav att trygghet är en nyckelfaktor för att skapa en relation till klienterna och det 

kan tolkas att denna trygghet och tillit inom personalgruppen skapar en atmosfär för 

klienterna att må bra i. Vidare diskuterade de hur vilken roll en person har för tillfället 

(om hen är i sin yrkesroll eller om hen är i sin föräldraroll) och vilken miljö en person 

befinner sig i påverkar hälsan samt upplevelsen av den. De menade då att om en person 

beter sig på ett sätt som hen anser vara hälsosamt och enligt samhällsnormerna så är 

förhoppningen att personen får en likartad reflektion tillbaka från omgivningen. Genom 

att bete sig på ett hälsosamt sätt kring klienterna menades det att klienterna 

förhoppningsvis anammar detta beteende och reflekterar detta tillbaka. 

 

Personalen har därmed ett överlag holistiskt synsätt på hälsa. De ser det som ett 

komplext begrepp som speglar individerna, då hälsa är olika för alla. De ansåg att sitt 

sätt att vara och bete sig på kunde påverka klienterna till ett hälsosammare liv. På så sätt 

försökte de anamma ett beteende runt klienterna som dem själva anser att samhället ser 

som hälsosamt. 

 

9.3 Personalens uppfattningar om hälsoarbete 

Personalen diskuterade att det inte finns några exakta mallar för hur det hälsofrämjande 

arbetet ska se ut. De berättade att de arbetar mycket med att iaktta och läsa av 

individens mående och pröva sig fram för att se vad som fungerar och inte fungerar. De 

påpekade att det är viktigt att klienterna lär sig att ta hand om sig själva och till exempel 

ansvara för städningen av sitt rum, i förberedelse för att senare eventuellt ta hand om en 

egen lägenhet. De menade att möjligheten till ett eget boende kan fungera som en 

motivationsfaktor. 
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Personalen påpekade att de har en annan närhet till klienterna idag än för 25 - 30 år 

sedan då klienter vårdades på större institutioner. Idag vårdas klienterna på mindre 

behandlingshem där deras olikheter och individuella behov blir uppmärksammade och 

blir uppfyllda. De uppgav att de kände att de kunde komma mycket närmre klienterna 

nu. 

“... man kommer mycket närmre nu, det är ju som en liten familj det här. 

Det är ju, ena dagen så är man personal och nästa dag så är man kompis 

och spelar basket och tredje dagen så måste man nästan vara mamma 

eller pappa för då är det några andra bekymmer.” 

Vi uppfattar det som om det är relationen till klienten som är det viktiga i 

påverkansprocessen till ett bättre mående, men att personalen måste vara flexibel och 

känslig för vilket tillstånd klienten är i för dagen. Allt görs från dag till dag beroende på 

klientens tillfälliga mående. Det uppfattas som att en stor del av möjliggöra för ett bättre 

psykiskt mående ligger i att förbättra klienternas fysiska status samt materiella ting som 

att sköta hygien och städning. Detta kan ses som att det hänger ihop med personalens 

holistiska hälsosyn, där allt runt omkring spelar in för att höja det psykiska måendet. 

 

9.4 Personalens uppfattningar om tvångsvård 

Tvångsvård sågs som nödvändigt men endast om det verkligen behövdes, speciellt när 

det var en fråga om både klientens och omgivningens säkerhet. 

“Vad har man att välja på? De dör om man inte gör någonting.” 

Med detta menade personalen att tvångsvården är nödvändig för både de individer de 

vårdar och för samhällets säkerhet. Detta upplevdes till viss del som hemskt för dem, 

men att det faktiskt handlade om individer som var såpass utsatta att tvångsvården var 

befogad. Personalen sa att det är ett grundläggande behov för en människa att känna 

makt över sitt eget liv, men att det blir svårt i en inlåst miljö. 

Personalen påpekade att klienterna förtjänar samma respekt som alla andra människor 

trots tvångsvården, och att det oftast inte brukar vara något problem att klienterna är där 

under tvång. På ett av behandlingshemmen så berättade personalen att de som begått ett 

brott oftare hade lättare att förstå tvångsvården samt att acceptera den, till skillnad från 

de som av någon annan anledning behövde tvångsvård. Klienter som var på 

behandlingshemmen frivilligt eller placerade enligt SoL uppgavs som om att de var 

oftare svårare att hantera om det skulle uppstå problem eller om de skulle bli för sjuka 

för att vårdas där. Detta på grund av att personalen inte kunde skicka tillbaka klienterna 
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till deras ursprungliga avdelning, då de inte hade någon sådan. De menade att det inte 

brukar vara något problem att klienterna är där under tvång om de har självinsikt i sin 

problematik. När det handlade om ungdomar som vårdas under tvång önskade 

personalen att de kunde störa familjerelationerna så lite som möjligt, men att 

tvångsvården oftast är befogad då klienterna kan skada sig själv eller omgivningen. De 

önskade att de kunde fortsätta skydda klienterna efter den bestämda tiden på 

behandlingshemmet. 

“De skadar andra människor och de skadar sig själva och de blir skadade 

och då vill man ju bara såhär, kan vi behålla kvar dig så att du får 

fortsätta leva ett tag till.” 

Det upplevdes som att personalen satte sig i en beskyddarposition gentemot klienterna. 

Detta visar på att relationerna som skapas mellan personal och klienter är djupgående 

och att personalen på riktigt bryr sig om klienternas välmående, även efter vårdtiden. 

Utifrån detta uppfattas det som att personalen kan bli påverkade och berörda av 

klienterna, vilket skulle kunna påverka deras arbete. 

 

Personalen var överens om att det var en kränkning av individen och ett intrång i dess 

privatliv att bli inlåst.  De menade att klienternas inställning till tvångsvården kan 

påverka deras hälsa beroende på hur negativt de tar det. Klienterna lever i en konstlad 

miljö på behandlingshemmet och enligt personalen uttryckte flertalet att de inte vill vara 

där. Personalen menade samtidigt att mångas hälsa blir bättre av vistelsen och 

strukturerna som skapas även om klienterna själva inte vill vara där. De påpekade att en 

bra stämning skapar vad de kallar en humanare miljö att leva i trots tvångsvården. Om 

klienten har en negativ inställning till vården menade personalen att det kan skapa stress 

som i sin tur påverkar klientens hälsa negativt. 

“Ju mer negativ du är skapar det stress i kroppen. Så visst, det kan ju 

påverka hälsa också.” 

De visar med detta att de har förståelse för att situationen som klienten befinner sig i 

kan upplevas som stressande och att klienten är i en utsatt position som därmed kan 

påverka hälsan negativt. 

 

Personalen sa att det är viktigt att på ett respektfullt sätt bekräfta för klienten att det är 

en tvångssituation de befinner sig i, där de är inlåsta och maktlösa. De påpekade även 

att det är viktigt att klienterna får möjlighet att påverka det de kan påverka i sin 
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livssituation. Medan klienterna vistas på behandlingshemmen menade personalen att det 

är betydelsefullt att ge dem hjälpmedel till att klara av att leva ett så normalt liv som 

möjligt senare. 

“För även om de är tvingade att vara här just nu så kommer det en dag 

när de kanske ska gå vidare till någonting annat.” 

De visade att de har framtidshopp för klienterna. De är villiga att arbeta för förbättringar 

av klienternas tillstånd och tillvaro och att göra det bästa av tiden under tvångsvård. Det 

upplevs som att personalen tänker framåt och vill ge klienterna hjälpmedel att klara av 

livet efter tvångsvården. 

 

Personalen tog upp att det är en, vad de kallar, humanare människosyn inom 

tvångsvården nu än jämfört med innan. De berättar att de har en närmare relation till 

klienterna. Nu kan de sitta och dricka kaffe tillsammans medan förr i tiden höll sig 

personalen på personalrummen mer. Det fanns även människor som möjligen inte var 

lämpade att arbeta inom tvångsvården som gjorde det förr. 

“... när jag började på 90 [-talet] och jobbade så...  var det såna som inte skulle 

jobba med människor. Idag så tror jag inte... jag tror inte det är så många som 

blir kvar inom ett sånt här yrke om man inte vill, inte känner sig motiverad... 

innan så, då var det en sån brist på människor, i Bollnäs så stod man vid 

stationen vid lumparbussarna från Östersund och undrade om någon ville jobba 

på psyk över helgen och så jobbade man där över hela helgen...” 

Detta visar att personalen är medveten om att arbetet med klienterna blir bättre om de 

skapar en nära relation till dem och visar ett genuint intresse för dem och deras 

utveckling. Det uppfattas som att de upplevde att den bristande närheten till klienterna 

tidigare påverkade klienterna negativt till skillnad från hur de arbetar med dem idag. 

Personalen nämnde att de inte är där för att döma klienterna för vad de har gjort tidigare 

i sina liv, utan för att hjälpa klienterna och ingjuta hopp. 

“Kan vi ge dem hopp så, då har vi nått långt.” 

De menar att arbetet med klienterna inte alltid gör sådana framsteg som det hoppats på 

men att om de bara kan ge klienterna hopp om framtiden och tända en livsgnista så har 

de lyckats med en stor del av det arbete som de behöver utöva. 

 

Tvångsvården ansågs som nödvändig. Beroende på klintens egen inställning kan den 

påverka hälsan både positivt och negativt. Personalen menar att det är viktigt att arbeta 
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med klientens sjukdomsinsikt, delaktighet och möjlighet att påverka vården för att 

skapa ett hälsosamt beteende. 

10.0 Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet från studien att diskuteras i förhållande till tidigare 

utförd forskning, under samma teman som i resultatet. 

 
10.1 Personalens uppfattningar om påverkan 

Personalen menar att deras beteende kan smitta av sig på klienterna. Om de utför en av 

samhället accepterad hälsosam handling så är det mycket möjligt att klienterna följer 

deras exempel. Detta går att koppla till Meads begrepp ”rollövertagande”, att en person 

lär sig och övertar attityder och synsätt av andra i omgivningen (Lundin, 2001). Genom 

att lära sig av personalen hur en hälsosam handling kan se ut, exempelvis som att avstå 

från droger eller välja att umgås istället för att isolera sig själv, har klienterna större 

möjlighet att påverka sitt eget sociala sammanhang. Vidare menar Thornberg (2004) att 

social påverkan är en central aspekt av det sociala livet och avser den process där 

attityder, uppfattningar eller beteenden påverkas av omgivningen. Detta stämmer också 

överens med personalens uppfattning av den egna påverkan på klienternas hälsa och 

beteende. Nilsson och Waldemarson (2007) skriver att människor samspelar med 

varandra genom bland annat ord och handlingar, vilket även personalen såg, då de 

menade att klienterna lär sig samspela genom att de ser hur personalen beter sig mot 

varandra. Nilsson och Waldemarson menar även att påverkan kan ske i den utsträckning 

som en erfarenhetsvärld delas med andra (ibid.). Detta är något som personalen också 

bekräftade då de uttryckte att klienterna måste behandlas individuellt och utifrån sina 

specifika förutsättningar och behov. Vi kan konstatera att personalen är medveten om 

att deras beteende påverkar klienterna, men de är möjligen inte medvetna i själva 

interaktionen. Detta stämmer överens med det Nilsson och Waldemarson (2007) skriver 

om att kommunikation kan vara både medveten och omedveten, avsiktlig och oavsiktlig 

(ibid.). Detta medför att personalen oavsiktligt kan påverka klienterna genom sitt 

beteende. Om de inte är konsekventa i sitt handlande och till exempel väljer att ta bilen 

till affären en kilometer bort, hoppar över en måltid, eller gör någonting annat som går 

utanför strukturen så sänder det signaler till klienterna att det är acceptabelt att göra 

ohälsosamma val. Tvärtom så kan personalen använda sin position som förebild till att 

visa klienterna hur de bör handla och bete sig. 



 

28 
 

Björkman och Ohlsén (2009) menar att personalen är förpliktigad med ett ansvar 

gentemot klienterna och det ligger i deras makt att utöva en god omvårdnad (ibid.). 

Makten kan användas till att minska den obalans som finns mellan personal och klient 

genom att skapa en likvärdighet i samspelet, vara en god förebild och dra gränser 

mellan att vara privat och professionell. Det kunde konstateras att personalen var 

medveten om dessa maktpositioner men de uttalade att de försökte vara på samma nivå 

som klienterna. Exempelvis genom att det var en naturlig del i vardagen att dricka kaffe 

gemensamt med klienterna på avdelningen istället för att göra det avskilt på 

personalrummet. Detta går även att koppla till det Hellspong (2012) skriver om att 

förhandlingar är viktiga för att minska den sociala friktionen, främja gruppens 

sammanhållning och att undvika kränkningar (ibid.). Genom att låta klienterna påverka 

det som de kan påverka samt genom att behandla dem med respekt så ser personalen till 

att den sociala friktionen håller sig på en så låg nivå som möjligt. Detta kan skapa en 

sammanhållning mellan klienterna och personalen och på så sätt ett trevligare klimat 

som troligen ökar personalens förmåga att kunna påverka klienterna till ett 

hälsosammare liv. Förmågan att påverka sitt eget liv kan göras svårare genom att 

klienterna är inlåsta och maktlösa i en artificiell miljö som kan vara svår att acceptera 

och må bra i. Detta kan försvåra personalens möjligheter till att påverka klienterna. 

Trots att de respekterar klienterna och ger dem chanser att själva påverka, så kanske 

klienterna inte är mottagliga för den påverkan som sker, utan tar den som något negativt 

och mer inskränkande på deras redan inskränkta autonomi. Exempelvis kan klienterna 

ha en uppfattning om att personalen endast bryr sig för att det är deras arbete och 

därmed inte vågar lita på eller anförtro sig till dem. Detta försämrar personalens 

möjligheter att påverka klienterna och därför är det viktigt att den sociala friktionen inte 

blir för stor. 

Björkman och Ohlsén (2009) menar att personalen kan utöva makt och kontroll över 

klienterna i form av negativa attityder, respektlöst bemötande eller genom att distansera 

sig från klienten (ibid.). Vi diskuterar att ett sådant bemötande från personalens sida 

medför en sämre vård i enlighet med det Hörberg (2008) skriver om att tillvaron inom 

den rättspsykiatriska vården delvis är icke-vårdande vilket innebär att tillvaron kan bli 

osammanhängande och instabil. Hörberg (2008) menar att detta försvårar klienternas 

möjligheter till att få meningssammanhang i tillvaron vilket även stämmer överens med 

teorin om KASAM, som i sin tur bekräftar att detta inte är ett arbetssätt som skulle 
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främja klienternas hälsa. Personalen som deltog i vår studie poängterade hur viktigt det 

var att inte låta sina privata negativa attityder påverka arbetet med klienterna. De 

menade att de också bara är människor med egna känslor. De förklarade att om de hade 

en dålig dag, mådde dåligt eller av någon anledning inte kände att de klarade av att 

hantera arbetet så tog de ett steg bakåt och tog hjälp av sina kollegor. Detta visar på att 

de är medvetna om sin förmåga att påverka samt att de är medvetna om att de är 

begränsade till att bara vara människor. 

Personalen uttryckte att om de inte kom överens med en klient på grund av bristande 

personkemi var det viktigt att kunna acceptera detta och backa. Detta pekar på att det 

sker en ömsesidig påverkan mellan personal och klient. Nilsson och Waldemarson 

(2007) menar att det kan uppstå svårigheter och hinder för kommunikationen mellan 

människor om det saknas förståelse. Vi diskuterar att detta hänger ihop med bristande 

personkemi och att en avsaknad av förståelse för klienternas situation och erfarenheter 

kan försvåra personalens möjligheter till att påverka klienterna i önskad riktning. Vi tror 

att det är viktigt att personalen kan sätta sig in i klienternas situationer och försöka 

förstå deras erfarenhetsvärld för att möjliggöra för positiv påverkan.  

10.2 Personalens uppfattningar om hälsa 
Precis som Björklund, Svensson och Read (2006) konstaterar personalen att hälsa 

saknar självklarhet och definition samt att den skiljer sig åt mellan roller och individer. 

De pratar om att ha en helhetssyn och ett meningssammanhang i behandlingen. Detta 

stämmer både överens med det holistiska synsättet på hälsa (Medin & Alexanderson, 

2010) och med teorin om KASAM och dess tre komponenter begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet (Eljertsson & Andersson, 2009). De beskriver hälsa som att det 

handlar om hur en person förhåller sig till sin livssituation, vilket stämmer överens med 

det holistiska synsättet på hälsa. Personalen säger att en person kan vara fysiskt sjuk 

men ändå uppleva sig själv ha hälsa, vilket innebär att en person har en hög känsla av 

sammanhang. Vidare kan en person vara fullt frisk fysiskt men ändå må dåligt psykiskt, 

vilket innebär att en person har en låg känsla av sammanhang. Detta anser vi vara en 

logisk syn på hälsa med tanke på arbetet som personalen utför. Det stämmer även 

överens med den syn som sjuksköterskor inom psykiatrin (Long, 2006) samt 

arbetsterapeuter (Björklund, Svensson & Read, 2006) har. Detta speglar att synen på 

hälsa anpassar sig beroende på vad en person arbetar med (ibid.). Vi uppfattar det som 

att personalen anser att hälsa är viktigt och att den påverkas av många faktorer på en 
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helhetsnivå snarare än en detaljnivå. Vidare ser vi att personalen har en tro på 

möjligheten att förbättra klienternas hälsa och att de är medvetna om att allt arbete de 

gör påverkar. Denna positiva attityd tror vi är viktig i arbetet med att påverka klienterna 

i önskad riktning då klienterna behöver stöd i sin livsstilsförändring. 

10.3 Personalens uppfattningar om hälsoarbete 
Ingen i personalen uppgav att de tänkte negativt om klienterna, utan var positiva till 

deras utveckling även när de var medvetna om att vissa klienter aldrig skulle klara sig 

utanför ett behandlingshem. De såg även att små framsteg var framsteg. Detta stämmer 

inte överens med vad som framkom i Hanssons et al. (2013) studie om att personal 

inom psykiatrin överlag har negativa föreställningar om och underskattar människor 

som är psykiskt sjuka. Detta kan bero på att personalen ville vara politiskt korrekta i 

sina svar, dock upplevde vi det som att alla var uppriktiga. Det kan även bero på det 

Hanssons et al (2013) skriver om att inställningen till klienterna kan bero på vilken 

vårdform personalen arbetar inom och hur allvarligt klienternas tillstånd är. Det 

framgick att det var personalens mål att ingjuta hopp till sina klienter, och de ansåg att 

det inte var deras plats att döma dem. En terapeutisk optimism verkade genomsyra alla 

behandlingshem som vi besökte, till skillnad från en terapeutisk pessimism. Detta pekar 

på att personalen är medveten om hur deras inställning kan påverka arbetet med 

klienterna. 

Både personalen och Verhaeghe et al. (2013) menar att klienterna kan sakna energi och 

motivation som en följd utav sjukdom och bieffekter av medicin. Billinger (2000) 

menar att motivationsarbete på behandlingshem bedrivs genom att försöka bygga upp 

förtroendefulla relationer med klienterna för att stärka deras självkänsla och den egna 

viljan till förändring (ibid.). Björkman och Ohlsén (2009) skriver att personalen har 

makten att skapa en interaktion som skapar tillit, värdighet och respekt mellan dem 

själva och klienten och på så sätt även makten att framföra information på ett begripligt 

sätt. Detta kan leda till att klienten utvecklar insikt, ansvar och motivation.  Både 

personalen på de behandlingshem vi har besökt och Billinger (2000) menar att det inte 

finns några mallar för hur detta motivationsarbete ska utföras. Personalen menar att det 

är viktigt att se till individen, dess förutsättningar och mål för att kunna hitta faktorer 

som kan motivera klienten till att leva hälsosamt. Genom att skapa en interaktion som är 

individanpassad utifrån klientens specifika behov skapar de en möjlighet att motivera 

och lyfta upp klienten vilket möjliggör för förändring och påverkan. 
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Björkman och Ohlsén (2009) menar att det är personalens skyldighet att kommunicera 

på klientens nivå. Klienten är i en underlägsen position och den kan bibehållas om 

personalen kommunicerar på ett bristfälligt sätt (ibid.). Vi diskuterar att en bristfällig 

kommunikation även kan uppstå om det finns en språklig eller kulturell barriär, om 

exempelvis en klient är från ett annat land eller annan kultur. De samhällsnormer som 

finns i ett land kanske är annorlunda i ett annat, vilket gör att samspelet mellan 

människor kan försvåras. Detta stämmer överens med Nilsson och Waldemarsons 

(2007) konstaterande att vi under uppväxten lär oss de regler som bidrar till ett 

fungerande samspel (ibid.). Om en klient har växt upp i en annan kultur och lärt sig 

andra sociala regler kan det uppstå konflikter i kommunikationen. Detta leder i sig till 

en social friktion mellan klient och personal vilket kan skapa problem inom vården och 

försvåra påverkansmöjligheten. 

I enlighet med det holistiska synsättet på hälsa är hälsan beroende av individens 

handlingsförmåga, men också beroende på möjligheten till att handla (Medin & 

Alexanderson, 2010). Detta innebär att även om personalen kan motivera klienterna till 

att göra hälsosamma val så är klienterna begränsade i sin möjlighet till handling då 

deras autonomi är inskränkt. Om en klient till exempel blivit motiverad till att börja 

motionera är det kanske inte möjligt för klienten att genomföra detta på grund av att hen 

blir begränsad av tvångsvården. Detta begränsar även personalen i sitt arbete med 

klienterna vilket de behöver vara medvetna om och arbeta runt. Om en klient 

exempelvis endast får stöd och hjälp av en personal i sina förändringar, så blir det svårt 

för klienten att upprätthålla detta då det inte är samma personal som arbetar dagligen. 

Detta stämmer överens med Gretchen-Doorlys et al. (2009) studie, där det sågs att stöd 

från personalen var en betydande faktor i om patienternas livsstilsförändringar skulle 

lyckas. 

10.4 Personalens uppfattningar om tvång 

Personalen menade att det var lättare för klienterna att acceptera tvångsvården om de 

förstod varför de hamnat där eller om de hade självinsikt i sin problematik. Detta 

stämmer överens med teorin om KASAM och komponenten begriplighet. Om klienten 

inte kan begripa varför hen befinner sig inom tvångsvården blir det svårt att se mening 

och sammanhang. Därmed blir det svårt för klienten att hantera och kontrollera 

situationen. Detta kan enligt Karasek och Theorells modell för sambandet mellan krav, 

kontroll och stöd skapa en stress hos individen då det saknas balans mellan 
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komponenterna. Personalen menade att det är ett grundläggande behov för en människa 

att känna makt över sitt eget liv, men att detta kan bli svårt i en inlåst miljö. De menade 

att om klienterna hade en negativ inställning till tvångsvården så kunde även det 

påverka hälsan negativt. Detta pekar på att det i grunden är klientens inställning till 

tvångsvården som är avgörande för om arbetet ska lyckas eller inte. Detta gör att det är 

mycket viktigt att personalen kan påverka klienternas inställning och göra dem 

mottagliga för den hjälp som erbjuds. Trots att klienterna inte alltid gör de framsteg som 

personalen hoppats på så menar de att om de bara kan ge klienterna hopp om framtiden 

och tända en livsgnista så har de kommit långt. Att ge klienterna hopp trots att de är 

under tvångsvård och har fått sin autonomi kränkt leder troligtvis till en högre känsla av 

sammanhang och en bättre hälsoupplevelse. Personalen är därmed den viktigaste 

komponenten när det gäller påverkan i vården av klienterna, då det är personalen som 

har möjlighet att skapa motivation och insikt hos dem. 

Personalen poängterade upprepade gånger att det var viktigt att visa klienterna respekt 

vilket stämmer överens med det Ottosson (2005) skriver om att tvångsvårdade klienter 

fortfarande har rätt att få sin integritet respekterad. Ottosson (2005) skriver även om att 

inte skada-principen riskerar att brytas då klienten kan uppleva att denne utsätts för 

kränkande övergrepp genom att autonomin och integriteten kränks. Detta bekräftar 

personalen då de konstaterar att det är en kränkande handling att låsa in någon mot sin 

vilja. De påpekar dock att det är nödvändigt för att klienterna inte ska skada sig själva 

eller sin omgivning och därmed kan handlingen rättfärdigas enligt göra gott-principen. 

 

11.0 Metoddiskussion 

Med facit i hand kan vi konstatera att metoden var relevant för studiens syfte. Metoden 

har över lag fungerat problemfritt, även om det första samtalet inte blev som tänkt. Hade 

vi valt en annan metod hade det troligtvis varit svårare att få ett tillförlitligt resultat. 

Enkäter, både med givna svarsalternativ eller med möjlighet för respondenten att skriva 

egna svar, hade varit ett ologiskt metodval. Det hade varit svårt för oss att skapa frågor 

som deltagarna kunde svara på då vår förförståelse skiljde sig från deras verklighet. Det 

skulle saknas möjlighet för den spontanitet vi önskade, och det hade istället blivit stelt 

och för strukturerat. Liknande tror vi kunde ha skett om vi valt att göra enskilda 

intervjuer. Vi tror att svaren kunde ha blivit mindre utvecklade och inte lika djupgående, 

då i fokusgruppsamtalen kunde vi se att deltagarna reflekterade över vad de andra sa 
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och höll antigen med eller utvecklade det de andra sa. Det som talade för 

fokusgruppssamtal före gruppintervjuer var det levande samtalet då vi var intresserade 

av att höra diskussionen och inte av att göra regelrätta intervjuer. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2004) ställs det höga krav på intervjuaren då det är möjligt att datan 

påverkas av intervjuarens värderingar och inte bara av informanternas. Detta kan då 

leda till ett personligt resultat (ibid.). Vi har därför varit mycket noggranna med att i 

största möjliga mån inte väva in våra egna värderingar, erfarenheter och förförståelser 

under all bearbetning av resultat och analys.  

 

Analysmetodens fenomenologiska del fokuserar på fenomenet utifrån deltagarnas 

livsvärld och i sin hermeneutiska del fokuseras det på meningen med informationen 

som fåtts från samtalen. Eftersom påverkan inte är något konkret, som går att ta på, utan 

ett fenomen som kan variera beroende på den sociala situationen och deltagarnas 

livsvärld krävs det att analysen görs med detta i åtanke (Persson & Sundin, 2012). Vi 

ville med vår studie komma åt meningen och innebörden av påverkans betydelse inom 

tvångsvården utifrån personalens perspektiv. Därför ansågs analysmetoden vara den 

mest lämpade för att kunna besvara vårt syfte då vi ville se likheter. Om vi hade varit 

intresserade av att se skillnader hade en fenomenografisk ansats kunnat användas som 

analysmetod. Dock hade vårt syfte då varit ett annat och därmed hade vi fått göra ett 

annat val av metod samt urval. Vi valde att sammanföra fenomenologin med 

hermeneutik för att ta analysen ett steg djupare och möjliggöra för att skriva fram 

personalens förståelse. Hermeneutikens syfte är att förmedla förståelse och innebörder 

(Persson & Sundin, 2012).  Då påverkan är ett fenomen som är svårt att beskriva så 

ansåg vi att fenomenologisk hermeneutik lämpade sig väl som analysmetod för att 

kunna möjliggöra för att skapa och förmedla en förståelse. 

 

11.1 Faktorer som kan ha påverkat resultatet 

Den bild som vi fick av behandlingshemmen var att det upplevdes vara strukturerat med 

medveten personal som verkade brinna för sitt arbete och utgav sig göra allt för 

klienternas bästa. Vi kan dock inte veta om det faktiskt är så här det ser ut på 

behandlingshemmen till vardags då vi inte har genomfört en observation eller talat med 

klienterna själva. Personalen har gett en bild, men då klienternas syn inte har getts kan 

vi inte veta hur de själva ser på sin vardag och sina upplevelser av behandlingshemmet. 

Att kombinera denna studie med en långtidsobservation hade möjligen kunnat stärka 
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tillförlitligheten. Dock upplevde vi att det som personalen sa stämde väl överrens med 

den bild de själva hade av sitt arbete och av verksamheten i stort. Bilden de gav 

stämmer även överens med den tidigare forskningen vi tagit del av. Detta betyder dock 

inte nödvändigtvis att den stämmer överrens med klienternas bild av samma arbete och 

verksamhet. Då det var personalens upplevelser som vi ville ta del av så hade det inte 

varit relevant för studiens syfte att tala med klienterna, även om det hade varit 

intressant. En studie där både personalens och klienternas upplevelser av påverkan 

undersöks skulle därför kunna vara av intresse för framtida forskning, om det är möjlig 

att utföra på ett etiskt riktigt vis. 

 

Vi närvarade båda två vid alla tre fokusgruppssamtalen vilket gjorde att vi i direkt 

anslutning till dem kunde diskutera våra upplevelser, vad deltagarna sagt och de 

sinnesintryck vi fått, med varandra. Den informationen tog vi sedan med oss vid 

tolkningen av det transkriberade materialet vilket kan ha gjort resultatet mer tillförlitligt 

än om samtalen genomförts med bara en av oss. Deltagarna kan ha blivit påverkad av 

vår närvaro och av det faktum att vi studerade vid det hälsopedagogiska programmet. 

Namnet på vår utbildning kan möjligen påverka svaren kring framförallt hälsa, och det 

märktes att deltagarna sökte efter ett slags godkännande av deras syn på hälsa i form av 

att några av dem frågade om det var rätt. Vi tror dock att den syn som gavs var deras 

riktiga.  

 

Ett fokusgruppssamtal är inte ett spontant samtal, utan ett samtal styrt av våra valda 

ämnen vilket kan göra det möjligt att svaren blir framtvingade på ett onaturligt vis 

(Cohen, Manion & Morrison, 2011). Framförallt då dessa ämnen troligen inte är något 

som personalen pratar om till vardags. Deltagarna kan även ha påverkats av händelser 

under dagen och svaren kan ha speglat dessa händelser då de ligger nära till hands att 

referera till för deltagarna. Cohen, Manion och Morrison (2011) uppger att 

gruppdynamiken är något som skulle kunna vara problematiskt vid fokusgruppssamtal. 

Vid vissa tillfällen under våra fokusgrupper upplevdes det som att samtalen togs över av 

någon eller några av deltagarna i grupperna. Detta skulle kunna medföra att någon 

deltagare inte fick sin röst hörd. Dock upplevdes det som om alla kom till tals och fick 

säga sin ärliga åsikt. 
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Vi diskuterade om urvalet är en representativ grupp för hur det ser ut på 

behandlingshem i övriga Sverige. De behandlingshem som tackade ja till att medverka i 

studien kan ha gjort det då de uppfattade sig själva som bra behandlingshem och att de 

kunde stå för sin verksamhet. Eventuellt är det de behandlingshemmen som har en bra 

arbetsmiljö och en holistisk syn på hälsa som tackar ja till att medverka och därför är 

urvalet möjligen inte representativt. Det kan vi dock inte uttala oss om utifrån det vi vet. 

Eventuellt skulle resultatet ha blivit ett annat om vi haft möjlighet att genomföra fler 

fokusgruppssamtal på andra behandlingshem. Detta var dock inte möjligt på grund av 

att studien var tidsbegränsad. 

 

11.2 Etiska överväganden 

Denna studie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer.  Informationskravet 

innebär att deltagarna ska informeras om studiens syfte, att deras deltagande var 

frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 

uppfylldes via missivet samt i mötet med deltagarna där det poängterades ännu en gång. 

Vi upplevde att deltagarna förstod detta. Uppgifter om personerna som deltagit i studien 

ska ges konfidentialitet och obehöriga ska inte kunna ta del av detta (Vetenskapsrådet, 

2002). För att uppfylla detta har vi sett till att uppgifterna till vilka behandlingshem som 

deltog inte är nedskrivna någonstans, inte heller namnen på deltagarna. 

Intervjutranskriberingarna kommer i två år förvaras på endast en plats och sedan 

förstöras. Allt övrigt material, så som transkriberingarnas datafiler, förstördes när 

studien publicerades. Enligt nyttjandekravet får den insamlade datan endast användas 

till forskningsändamål (Ventenskapsrådet, 2002). Vi har inte använt namnen på studiens 

deltagare eller de deltagande behandlingshemmen vid samtal med utomstående. Alla 

uppgifter och rådata som det tagits del av har endast används till denna studie. Enligt 

Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinje om samtyckeskrav ska alla som deltar i en 

studie ha rätt att själva bestämma över sin medverkan. Då vi endast var i kontakt med 

föreståndarna på behandlingshemmen kan vi inte svara för hur deltagarna har tillfrågats 

att medverka. Dock poängterade vi i början av samtalen att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan. Personalen kan ändå ha känt sig tvingade till att delta, då det var 

föreståndarna på behandlingshemmen som samlade ihop grupperna. Dock så upplevdes 

det som om personalen var mycket tillmötesgående när vi besökte dem och verkade 

intresserade av vår studie. Därför tror vi inte att de upplevde sig tvingade till att delta. 
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Frågorna som ställdes rörde deras egna personliga åsikter, deras arbete och deras arbete 

med klienterna. Detta kan ha lett till att de på något vis kände sig dömda och upplevde 

att de behövde försvara sin yrkesroll och arbetsplats, även om det inte var vår intention. 

Vårt besök kan ha startat en process hos personalen, exempelvis genom att de börjar 

reflekterar kring att de behöver arbeta mer aktivt med klienternas hälsa. Detta är inte 

något negativt i sig, men det var inte något som vi hade för avsikt att det skulle ske. Det 

arbete som personalen genomför ser vi som viktigt och vi kan inte uttala oss om 

kvalitén på deras arbete eller vad det ska innehålla.
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12.0 Slutsats 

Enligt den bild som media visar i sin nyhetsrapportering så är tvångsvård en situation 

som uteslutande bidrar till ohälsa. Dock är inte världen så svart och vit. I vår studie har 

vi sett att personalen vill arbeta för klienternas bästa och påverka dem till ett bättre liv, 

åtminstone enligt vad vi tolkar att personalen upplever utifrån sin egen livsvärld. 

Tvångsvårdssituationen kan påverka klienternas hälsa negativt men personalen menar 

att det beror på om klienten accepterar och förstår den eller inte. Personalen uppfattade 

att de har en förmåga att påverka klienterna och deras hälsa, även om det inte var deras 

huvudsakliga avsikt. Deras mål var snarare att skapa en hållbar vardag och att ingjuta 

hopp hos klienterna där de befinner sig; i en tvångssituation. Detta innebar att skapa 

rutiner för klienterna och framstå som förebilder i vad som är ett socialt accepterat 

beteende. Personalen hade klienternas hälsa i åtanke och såg det som något som de 

skulle arbeta med. De upplevde inte själva att deras uppfattning om hälsa påverkade 

arbetet med klienterna i sig. Vi tolkar det dock som att den gör det, då de har en 

holistisk syn på hälsa. Personalen ser inte klienternas sjukdom, missbruk eller förflutna 

som ett hinder för att de ska kunna leva hälsosamt, utan de väljer att se klienterna som 

individer med en framtid. 
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Bilaga 1 

 

 

 

Hej! Vi heter Hedvig Niléhn Larsen och Karin Nilsson och vi skriver just nu vårt 

examensarbete på det hälsopedagogiska programmet på högskolan i Gävle. Vi vänder 

oss till er då vi har valt att undersöka behandlingsassistenters syn på deras roll gällande 

deras klienters hälsa och skulle därmed vilja ha er hjälp. Vi skulle vilja intervjua ca 5 

anställda i grupp utifrån ett antal ämnen som kommer att skickas ut några dagar innan 

tillfället för intervjun. Intervjuerna kommer att ske i form av fokusgrupper och beräknas 

pågå i maximalt 1 timme, eller om detta inte är möjligt enskilda intervjuer i ca 15-20 

minuter per person. Samtalen kommer att spelas in och sedan transkriberas. Vi önskar 

kunna genomföra detta under v.16-17. 

 

Vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt, helt anonymt och kan avbrytas om det önskas. Materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och endast att användas till detta arbete.  

 

Vår handledare är Elisabet Hedlund och kan kontaktas på elisabet.hedlund@hig.se. 

 

Hoppas att ni skulle vilja hjälpa oss med detta och att vi ses snart! 

MVH Hedvig Niléhn Larsen (hhp12hln@student.hig.se, 07xxxxxxxx) och Karin 

Nilsson (hhp12knn@student.hig.se, 07xxxxxxxx) 
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Bilaga 2 
 

Hej!  

De teman som vi önskar diskutera i fokusgruppen är hälsa och tvång. Vi skulle vilja att 

deltagarna i fokusgruppen inför samtalet individuellt har funderat över hur de själva 

definierar vad hälsa är och hur de tror att deras syn på hälsa kan påverka arbetet med 

klienterna.  

Tack för att ni tar er tid att hjälpa oss med detta!  

MVH Karin Nilsson och Hedvig Niléhn Larsen, HiG.  
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Bilaga 3 

 

Tanken med dessa frågor är att de ska fungera som ämnesstartare, och flera är därför 

samma fråga ställd på olika sätt. Alla kommer därför inte att ställas, utan det anpassas 

till hur samtalet utvecklas. 

 

Hälsa 

Vad är hälsa? 

På vilket sätt är hälsa viktigt i din yrkesroll? 

Hur påverkar din syn på hälsa ditt arbete? 

Hur arbetar du med hälsofrämjande med patienterna? 

 

Tvång 

Vad är dina tankar om tvångsvård? 

Hur ser du på tvångsvården? 

Hur tror du att tvånget påverkar klienternas hälsa? 

Relationen mellan hälsa och tvång - hur ser de på den 

 

 

 

 


